
Nederland spoort, zet 
alle seinen op groen!
2021 is het jaar waarin we het treinreizen op de kaart zetten als 

duurzaam, veilig en innovatief.

Tijdens onze online events delen we kennis, ervaringen, 

ambities en zetten we acties uit. Kijk op www.railforum.nl voor 

het actuele programma en meld je aan! 
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Op 29 maart is de officiële start van het Europees jaar van het spoor, met als 

hoofdthema ‘rail connects’. Daarnaast trapt Railforum de campagne “Nederland 

spoort, zet alle seinen op groen!” af.

Tijdens onze laatste ledenvergadering lanceerde Diederik Samson, kabinetschef 

van Eurocommissaris Frans Timmermans, de bovenstaande slogan. “Europa 

wil dat voor 2030 korte afstand reizen klimaatneutraal zijn, dit is een gouden 

kans voor het spoor”, aldus Samson. “We zullen de komende jaren een enorme 

verschuiving gaan zien. Van vliegverkeer naar trein en van vrachtwagen naar 

trein. Het spoor gaat een prachtige tijd tegemoet, we kunnen dus geen dag 

stilzitten.” 

En natuurlijk zitten onze leden niet stil, ook dit jaar niet! 

Onder de Railforum vlag bieden leden elkaar veel leerzame en inspirerende 

ontmoetingen om het openbaar vervoer en spoorvervoer verder te verbeteren. 

We zijn al een duurzame, groene modaliteit met de ambitie om binnen enkele 

jaren emissievrij te zijn. De maatschappelijke opgaven om meer woningen 

te bouwen en steden op duurzame wijze te verdichten vragen daarom ook 

een grotere rol voor (railgebonden) openbaar vervoer. Ook het verbinden 

van Europese steden en mainports vraagt om het verder verbeteren van 

het Europese railnetwerk. Met een pro-actieve houding richting de diverse 

herstelfondsen kan de railsector ook bijdragen aan een economisch herstel en 

mooie, uitdagende banen voor de jonge generaties. 

Het programma voor 2021, voor zover al bekend, staat op pagina 5. Laat het 

ons vooral weten als je hierin een actieve rol wil spelen. 

Corina de Jongh    dejongh@railforum.nl

Rail connects

COLOFON

Eindredactie | Tessa van Beek

Vormgeving | Lobke Koning

Foto voorpagina | Vera Jansen 

Druk | Drukwerkdeal

De papieren versie van het relatieblad 

is op te vragen bij info@railforum.nl.

Wij zijn altijd op zoek naar 

mooie foto’s voor de voorpagina. 

Foto’s mogen verstuurd worden naar 

info@railforum.nl.

Adres | Daalseplein 100

Postbus 1409, 3500 BK Utrecht

E-mail | info@railforum.nl

Bij Railforum zijn mensen actief 

die waarde hechten aan het 

maatschappelijk belang van 

railvervoer voor zowel personen 

als goederen. Railforum organiseert 

bijeenkomsten, waarbij men elkaar 

ontmoet, discussieert en het liefst 

direct initiatief toont en acties uitzet. 

“En natuurlijk zitten onze 
leden niet stil, ook dit jaar 
niet!”
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Met trots en vol ambitie presenteert het bestuur van Railforum het jaarplan 2021. Men ziet dat er 

veel van de railsector wordt verwacht bij diverse maatschappelijke uitdagingen zoals de woning-

bouw, verdichting van steden, inclusiviteit van de samenleving en de klimaatdoelstellingen.

Bij de uitdagingen voor meer en duurzamer openbaar vervoer en railvervoer is een goed samenspel 

essentieel. Dit vraagt iets van alle betrokken organisaties, maar vooral van de mensen die er wer-

ken.  Zij vinden elkaar binnen het kennisnetwerk Railforum en samen met bestuur en team zetten zij 

zich in voor een leerzaam en inspirerend programma. 

De vijf thema’s en de betrokken bestuursleden in 2021 zijn: 

Vanuit het bestuur
Railforum 2021: 
Gouden kansen voor rail

Thema’s

• Visie op mobiliteit (post corona) in het nieuwe       

NL / NW Europa (in 2050):

• Innovatie / systeemsprongen in mobiliteit en 

veranderingen rond knooppunten

• Vervoersvraag beter prognosticeren en beïnvloeden 

na coronapandemie (zoals spits-dal)

• Inclusiviteit: verbeteren mentale toegankelijkheid 

• Reizigersbeleving na coronapandemie: op hubs 

en bij calamiteiten

Focus 2021

Scenario’s

Services

Bestuursleden

Jos van Kleef, Bas Bakker 

en Maurits Schaafsma

Christel Mourik, Jan Koers 

en Jantina Woudstra
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Vanuit het bestuur
Railforum 2021: 
Gouden kansen voor rail Focus 2021

• Van Information Technology naar 

Operational Technology (en andersom)

• Net zo adaptief en wendbaar blijven zoals 

tijdens coronapandemie

• Gezamenlijke IT-agenda, smart rail

• Samenwerken op basis van vertrouwen

• Standaardisatie en strategie Nederland op 

Europese agenda’s

• Regelrecht spoor, verlagen regeldruk

Smart & Safe

Samenspel

• Spoorliggingskwaliteit verbeteren

• Duurzaamheid, reductie uitstoot, circulair, 

PFAS

• Geluid en trillingen voorkomen, nieuwe 

oplossingen emplacementen

Strak, 

Schoon & Stil

Hein van der Schoot 

en Menno Nobel

Carel Robbeson, Jet de Boer 

en Jacob Zeeman

Jantina Woudstra en Jacob 

Zeeman

Thema’s Focus 2021 Bestuursleden

Programma 2021*
Politiek debat

Meetup | Hoe beïnvloeden we de nieuwe Europese 
en wereldwijde standaarden?

Ledenvergadering | 
Persoonlijke uitnodiging

Congres PDOVS over duurzame innovaties

Week of international rail

Ledenvergadering met diner | 
Persoonlijke uitnodiging

13 april

21 april

3 juni

8 oktober

4 november

7 december

*Voor zover bekend, zie www.railforum.nl voor het actuele programma
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In december 2019 trad ik aan als 

CEO bij ProRail. Als mensen me toen 

hadden verteld wat we nu meer dan 

een jaar later allemaal met elkaar 

hebben meegemaakt, dan had ik ze 

zeker voor gek verklaard. En ik zeg 

bewust ‘met elkaar’. Want naast het 

feit dat vervoerders het financieel 

helaas zwaar hebben door het 

wegblijven van de reizigers tijdens de 

coronacrisis, ben ik ook ontzettend 

trots op hoe we het tot nu - met elkaar 

- toch voor elkaar krijgen om door te 

bouwen aan het spoornetwerk van 

de toekomst.

In 2020 heeft bijna ieder project 

– ondanks COVID-19 - doorgang 

kunnen vinden. En daar ben ik de 

aannemers, ingenieursbureaus en alle 

andere partijen die dit samen met ons 

voor elkaar hebben gekregen enorm 

COLUMN | SPRINTER
John Voppen
Iedere editie stopt de sprinter bij iemand anders die zijn of haar ervaring met 

Railforum deelt op basis van onze speerpunten: Ontmoeten, Verbinden, Inspireren 

en Verbeteren. De sprinter zal op aanwijzing van de auteur naar de volgende 

persoon in de sector vertrekken. Zo maken we samen een mooie rit dwars door de 

sector. ProRail-CEO John Voppen is deze editie aan het woord.

dankbaar voor. Het is ontzettend 

gaaf om te zien hoe onze mooie, 

maar soms te logge spoorsector er 

in zo’n grote crisis gewoon staat. 

Fantastisch!

En dat we met elkaar werken aan 

het upgraden van ons huidige 

spoornetwerk is nog steeds keihard 

nodig. Ondanks dat vervoerders 

nu een enorme reizigersdip te 

verduren hebben, verwacht ProRail 

dat de reizigersgroei er uiteindelijk 

weer zal zijn. Waar we voor de 

crisis een groei van gemiddeld 30 

procent aan reizigers in 2027/2028 

zagen aankomen, zien we dat nu 

verschuiven naar de periode tussen 

2030 en 2035. En dat is nog steeds 

heel snel! De bevolkingsgroei en 

de verstedelijking zet namelijk 

nog flink door. En steeds vaker 

zien we dat regio’s al in een eerder 

stadium denken aan het aanleggen 

of aanpassen van spoor voordat 

ze ergens een nieuwe woonwijk 

laten bouwen. Laatst hoorde ik een 

regionale bestuurder zelfs roepen: 

‘Geen spoor? Dan ook geen huizen!’ 

Waar het spoor in het verleden nog 

weleens het probleem kon zijn, zijn 

we nu bijna altijd de oplossing voor 

een mobiliteitsprobleem.

Bert Boerman gaf het stokje aan mij 

over om deze column te schrijven. 

Hij vroeg mij wat voor plannen ik 

had voor de toekomst. Mijn grootste 

doel is om de samenwerking met al 

onze stakeholders in de sector, maar 

ook zeker daarbuiten, nóg verder te 

verbeteren.
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ProRail zal ook richting regionale 

overheden nog meer advies gaan geven 

over welke mobiliteitsvormen ze het 

beste kunnen inzetten om hun regio 

bereikbaar te houden. En waar we 

voorheen altijd direct aan ons eigen 

spoor dachten, zal je ons nu ook al 

weleens horen adviseren dat het 

beter is om bijvoorbeeld voor een 

goede busverbinding te gaan en niet 

voor spoor. Of voor lightrail in plaats 

van heavy rail, zoals op een aantal 

drukke plekken in de Randstad. 

De afgelopen jaren hebben we met 

de gehele sector historische stappen 

gezet. We hebben er met elkaar voor 

gezorgd dat het spoor populairder is 

dan ooit. Laten we dit ondanks de 

moeilijke tijd van nu volhouden en er 

vooral ook van leren met elkaar. 

Graag geef ik het stokje over aan CEO 

Jacob Zeeman van Dual Inventive. 

We hebben altijd al goed samen-

gewerkt toen hij nog CEO was van 

Strukton Rail. 

Mijn vraag aan Jacob is: ‘Wat moeten 

we als spoorsector doen om nog 

sneller te kunnen innoveren?’

Bron: ProRail
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Liselotte De vrijheid van bewegen, 

dat maakt mobiliteit zo interessant. 

Bovendien is het ontzettend 

contextgebonden. Ik vind het 

interessant hoe mensen keuzes 

maken en hoe je dat als overheid 

efficiënt kan inrichten. In het MaaS-

team bij het ministerie van IenW ben 

ik veruit de jongste. In het begin 

maakte me dat soms onzeker, maar 

het heeft ook zeker voordelen. Het is 

fijn om te werken met mensen die een 

enorme bak werkervaring hebben. 

Als je veel ervaring hebt kan je veel 

meer in perspectief zien. Inmiddels 

weet ik dat ik wel veel toe te voegen 

heb. Omdat ik ben opgegroeid in 

een hele andere werkelijkheid dan 

mijn collega’s, weet ik bijvoorbeeld 

beter waar jonge mensen behoefte 

aan hebben. 

Leo Ik heb bewondering voor de 

manier waarop jonge mensen met 

mobiliteit omgaan. Hoe zij zich 

aanpassen aan alle verschillende 

mogelijkheden en die benutten: heel 

vanzelfsprekend en natuurlijk. Jonge 

mensen gaan veel creatiever om 

met de modaliteiten die zij tot hun 

beschikking hebben dan mensen van 

mijn generatie, maar de vraag is ook: 

Moeten we de vraag naar mobiliteit 

Deze ambitie presenteerden betrokken partijen tijdens de klimaattop in Parijs 

in 2015. In het OV Toekomstbeeld is de ambitie dat al in 2040 te realiseren. 

En de kans is groot dat we het waarmaken. Al jaren neemt de energie-

efficiency toe en daalt het energieverbruik en de CO2-uitstoot per reizigers- 

en tonkilometer. Onder het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor 

werken overheden en sectorpartijen aan diverse transities en hieronder volgt 

een korte voortgangsmelding.  

Openbaar vervoer 
en spoor CO2-neutraal 
in 2050!

Duurzame energievoorziening

Er is steeds meer vraag naar duurzame 

energie. Daarom onderzoekt men 

binnen de Regionale Energie Strategie 

plannen of en hoe de opwek van 

duurzame energie te koppelen is 

aan de energiebehoefte van het 

openbaar vervoer. Daarnaast werkt 

men aan nieuwe contractvormen 

voor energie inkoop. Op 15 februari 

vond een online matchmaking 

event plaats waar leden van NVDE 

(Nederlandse Vereniging Duurzame 

Energie), NGinfra en Railforum kennis, 

ervaringen en nieuwe ontwikkelingen 

met elkaar uitwisselden. Centraal 

stond het samenwerken bij het beter 

benutten en uitbreiden van capaciteit 

van alle infrastructuren, 

Wilco Fiechter

Rijkswaterstaat

Jeroen Hendrikx

Rijkswaterstaat

Bas van Weele

Arriva Nederland

gebruik maken van elkaars assets 

voor opwek en opslag van energie en 

samenwerken bij innovaties.

Station en infra verduurzamen 

Om de Nederlandse klimaat-

doelstellingen te halen, werkt het 

ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat aan het verduurzamen 

van onze infrastructuur. Daarom 

vragen ProRail en Rijkswaterstaat 

projecten aan water, weg, spoor en 

vaarweg vanaf 2021 nadrukkelijker 

klimaatneutraal en circulair uit. 

Duurzamere proposities worden 
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Daarnaast zet ProRail in op circulair 

materiaalgebruik. Dit betekent dat 

schaarse materialen behouden 

worden voor de toekomst. Ook 

vervangen ze vervuilende mat-

erialen. Samen met de markt 

zetten ze in op het verlengen 

van de levensduur van producten 

en ontwerpen duurzaam. Ook 

samen met NS bij de ombouw van 

stations met LED-verlichtingen 

en meer isolatie. Ook werkt men 

aan moderniseren van de kiosken 

war. Hierdoor moeten vervoerders 

het aantal zitplaatsen nog beter 

afstemmen op het aantal reizigers. 

Des te belangrijker is het om in het 

Transitieprogramma OV en herstel-

fonds vanuit Europa te blijven kiezen 

voor investeringen in duurzame 

innovaties.  

Reinout Wissenburg 
ProRail

Verduurzamen regionaal reizigers-

vervoer per spoor   

ProRail, het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat en de provincies Fryslân, 

Groningen, Drenthe, Overijssel en 

Gelderland hebben eerste stappen 

gezet in een gezamenlijk roadmap naar 

zero emissie reizigersvervoer per trein. 

Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke 

vormen er zijn om de stap naar zero 

emissie te maken en welke ‘natuurlijke’ 

momenten er zijn om dit te doen. 

Daarvoor is het nodig om pilots te doen. 

Zowel met zero emissie mogelijkheden 

als ook tussenstappen daarnaartoe.  

De pilot met de waterstoftrein in 

Groningen is hier een voorbeeld van. 

Deze pilot is goed verlopen. Op basis 

daarvan heeft de provincie de ambitie 

om de vier nieuwe treinen die eind 

2024 in de dienstregeling dienen in te 

stromen, op waterstof te laten rijden. 

Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt 

daarmee vaker financieel ‘’beloond’’.

Naast de bijdrage aan duurzame 

mobiliteit met de treinen, werkt 

ProRail aan het besparen én 

het duurzaam opwekken van 

energie. Dat opwekken doen 

zij op perrondaken en op eigen 

grond. Met als doel het eigen 

elektriciteitsgebruik helemaal

zelf duurzaam op te wekken.

naar Kiosk 2.0, verbouwingen van 

Stationshuiskamers en AH To Go-

winkels. Deze acties zijn jaarlijks 

goed voor ca 0,9% besparing op 

energie.

Energiebesparing railvervoer 

Mede in de context van meerjaren-

afspraken (MJA) verbetert de 

sector elk jaar de energie-efficiency 

en daalt het energieverbruik en 

de CO2-uitstoot per ton- en 

reizigerskilometer. Zo is bij NS het 

vervoer van reizigers in 2019 30% 

energie efficiënter dan in 2005. Dat 

is onder andere bereikt door gebruik 

te maken van hulpmiddelen voor 

machinist en conducteur om op 

tijd én zo zuinig mogelijk te rijden 

en een warmtewisselaar, waarbij 

de verse lucht die instroomt op 

temperatuur wordt gebracht door 

de lucht die uitstroomt. Nieuw is 

ook de LED-verlichting, die waar 

dat kan automatisch aanpast als het 

buiten lichter of donkerder wordt. 

Ook wil men het verbruik van treinen 

die geparkeerd staan verlagen. 

Daarnaast zijn veel vervoerders druk 

met de transitie naar energiemeters 

in de treinen. Helaas gooit COVID-19 

door de zeer lage bezettingsgraad de 

cijfers per reizigerskilometer in de 
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Verduurzamen 

spoorgoederenvervoer  

Er loopt een project om de 

locomotievenvloot te vergroenen door 

diesellocomotieven te vervangen door 

elektrische enn elektrische locomotieven 

uit te rusten met een hulpdieselmotor 

zodat goederentreinen ook stukken 

spoor zonder bovenleiding (vaak 

laatste stukje emplacement) kunnen 

overbruggen. Daarnaast is er een 

initiatief waarbij de starttemperatuur 

van de locomotieven van 40° C naar 30° 

C wordt verlaagd, wat een aanzienlijke 

energiebesparing oplevert. 

 

Zero emissie-bussen

Het landelijk bestuursakkoord (BAZEB) 

dat de grondslag vormt voor deze road-

map, bestaat uit drie doelstellingen. 

Het eerste doel, vanaf 2025 bij nieuwe 

aanschaf alleen nog maar zero emissie 

bussen, lijkt bijna gehaald nu het 

economisch steeds interessanter wordt 

om voor ZE te kiezen. De tweede 

doelstelling gaat verder, namelijk dat 

er vanaf 2030 alleen nog maar zero 

emissie bussen in Nederland rijden. 

Deze doelstelling is ambitieuzer, maar 

zeker niet onhaalbaar. De nieuwe 

ontwikkelingen op gebied van batterijen 

en schone waterstof bieden kansen 

voor het komende decennium. 

Daarmee lijkt het derde doel, vanaf 

2025 de verbruikte energie voor ZE-

bussen regionaal en groen opwekken, 

de moeilijkste uitdaging. En toen 

strooide COVID-19 roet in bijna alle 

ambities voor het openbaar vervoer. 

Jelle Rebers

DB Cargo

Sanne van Breukelen

Vervoerregio Amsterdam

dat een waterstoftrein een volwaardig 

alternatief is voor de huidige dieseltrein. 

Het is voor het eerst in Nederland dat 

een waterstoftrein in de reizigersdienst 

gaat rijden. Ten aanzien van de 

tussenstappen naar zero emissie toe, 

geldt dat alle nieuwe treinen die in 2021 

in Groningen en Fryslân instromen 

op HVO-biodiesel zullen gaan rijden.

Daarnaast zullen in 2021 alle treinen 

in Groningen en Fryslân voorzien zijn 

van batterijen die remenergie opslaan 

en ook weer afgeven. Ook is eind 2020 

een pilot gestart in Groningen en Fryslân 

met HVO-biodiesel in twee bestaande 

treinen.

De sector wordt zwaar geraakt. De 

beschikbaarheidsvergoeding dekt niet 

de kosten. De investeringen vooraf 

en de hogere druk op de balans, die 

horen bij de invoering van een ZE-

systeem, zijn in deze situatie niet 

te dragen door vervoerbedrijven. 

Tegelijkertijd is bekend dat na de hogere 

investeringskosten lagere operationele 

kosten volgen. Daarmee zijn ZE-bussen 

zeer interessante om in te investeren 

(en duurzamer) uit de crisis te komen! 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan een 

Transitieprogramma OV, met kansen om 

ZE naar voren te trekken, mogelijk met 

extra subsidie vanuit het Rijk.

Het opgestelde Maatregelenpakket 

Spoorgoederenvervoer heeft als 

doel het groeiende vervoer over de 

weg te beperken en verladers te 

verleiden vaker en meer van het spoor 

gebruik te maken. Het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat maakt 

tot 2023 jaarlijks 12 tot 14 miljoen 
   Bron: Arriva Nederland
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Jelle Rebers

DB Cargo

euro vrij om de gebruiksvergoeding 

voor spoorgoederenvervoerders te 

verlagen en zo concurrentiekracht met 

het wegvervoer te vergroten en een 

modal shift op gang te brengen. De 

uitvoering van het Maatregelenpakket 

is belegd bij de Spoorgoederentafel. 

Door COVID-19 heeft de omvang 

van het spoorgoederenvervoer een 

gevoelige daling te verwerken gekregen 

in 2020. Door de overcapaciteit in 

de transportsector (als gevolg van 

vraaguitval) staan prijzen onder druk. 

In combinatie met problemen met 

betrekking tot de beschikbaarheid 

en betrouwbaarheid van de rail-

infrastructuur (met name in groot 

Rotterdam) vertraagt dit de modal 

shift van weg naar spoor. Met een 

gezamenlijke campagne in 2021 willen 

partijen daarin verandering te brengen. 

   Bron: Arriva Nederland
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Arriva en GVB als eerste openbaar 
vervoerders gecertificeerd voor 
CO2-prestatieladder
Arriva en GVB hebben onlangs het certificaat voor trede 3 van de CO2-prestatieladder behaald. De CO2-prestatieladder 

telt vijf niveaus. Met het derde niveau laten Arriva en GVB zien dat het bedrijf inzicht geeft in de CO2-uitstoot en het 

energieverbruik binnen de eigen organisatie en dat een onderbouwd plan met reductiemaatregelen is opgesteld. Vanaf 

niveau 4 en 5 wordt ook gekeken naar de uitstoot in de keten en sector, dus naar leveranciers en de materialen die worden 

gebruikt voor bijvoorbeeld de rails en bovenleiding. In 2025 willen Arriva en GVB CO2-neutraal werken. 

Arriva wil dit realiseren door 90% 

van haar CO2-uitstoot te reduceren 

en 10% te compenseren. Op dit 

moment kent de streekvervoerder 

een CO2-uitstoot van 169 miljoen 

kg CO2.Om deze uitstoot verder te 

verminderen zet Arriva de komende 

jaren in op zero emissie materieel en 

alternatieve brandstoffen (zoals HVO 

en waterstof). Zo rijden de 18 nieuwe 

treinen op de Noordelijke Lijnen straks 

op HVO en rijdt het vervoerbedrijf 

vanaf 2021 met tien waterstofbussen 

in de provincie Gelderland. Dit is 

naast de 164 al rijdende elektrische 

bussen in verschillende regio’s van 

Arriva.

Bron: GVBTalitha Koek

GVB

   Bron: Arriva Nederland
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GVB streeft ernaar in 2025 volledig 

uitstootvrij openbaar vervoer te 

verzorgen met zero emissie bussen, 

trams en metro’s op groene stroom. 

De CO2-uitstoot van de hele 

organisatie, dus inclusief de veren 

en de infra- en techniekpoot, moet 

in 2025 tijd met 58 procent omlaag 

zijn gebracht (in 2019 was de uitstoot 

bijna 38 kton CO2). 

   Bron: Arriva NederlandAndre Veenendaal 

Arriva Nederland

“De CO2-Prestatieladder als manage-

mentsysteem helpt ons daarbij. Door 

goed het effect van onze maatregelen 

te meten en te monitoren, blijven 

we op de juiste koers”, aldus MVO-

manager Talitha Koek.
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S A M E N S P E L

Links: Anton van Himbergen - Rechts: Jacob Zeeman 

Samenwerken, 
lastig en leuk tegelijk

Alleen ga je sneller, samen kom je verder, is een vertaling van een oud Afrikaans gezegde. Dit beschrijft precies het gevoel 

als we in de sector samenwerken aan kleine en grote uitdagingen. 

Hoe lastig is het, dat die ander niet direct begrijpt wat jij wilt en bedoelt, niet direct meegaat in al jouw acties en begrip toont 

voor jouw problemen en bezwaren. Het is jou ook onduidelijk dat de ander grote risico’s ziet die jij als totaal onbelangrijk 

ervaart. Wat kosten al deze discussies over wie wel en niet gelijk heeft veel tijd en energie. Steeds vaker proberen we dat op 

papier en in contracten te regelen en halen we juristen erbij om het uit te vechten totdat er eigenlijk alleen maar verliezers 

zijn. Een doodlopende weg dus!

Hoe leuk is het, om helemaal aan het begin elkaars ambities, doelen, zorgen en uitdagingen te verkennen. Vaak zijn er dan 

meer overeenkomsten dan verschillen. In een open, goede sfeer aan een mooi project werken geeft positieve energie en 

vergroot de slaagkans enorm. Ook mogelijke conflictpunten los je dan beter met elkaar op. Met zakelijke en relationele 

aspecten in balans, vergroot je de kans op succesvol slagen van project!

Leren samenwerken binnen Railforum

Het thema ‘Samenspel’ heeft een prominente rol bij Railforum. Uiteraard in de diverse kenniskringen, en leden voelen 

in workshops wat het belang van vertrouwen is in de contractrelaties. Ook krijgt men nieuwe inzichten door met elkaar 

‘systemisch samenwerken’ te ervaren. De eerste online sessie hierover is op 16 april.

We zijn op zoek naar nog meer impulsen op dit thema. Dus heb je tips hoe we samen nog verder komen? 

Mail mij dan via dejongh@railforum.nl  
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Het evenement We       Dutch Rail Design 2021 werd vol enthousiasme begeleid door gastvrouw Hanneke Jansen van 

het Railcenter. Anton van Himbergen van Ricardo Rail en Karin Haaksman van Strukton Rail werden verrast met een 

bos bloemen vanwege hun enorme passie en inzet voor het spoor, zowel in Nederland als in het Europees speelveld. 

Verschillende deelnemers deelden passievolle verhalen en droegen mooie gedichten voor. De spirit zat er goed in, in de 

deelsessies spraken de deelnemers in kleine groepen over hun passies en er werden vervolgsessies afgesproken.

Jullie zijn van harte welkom bij  de volgende editie van We Dutch Rail Design op 14 februari 2022 in het Railcenter.

Jaarlijks brengen we rond Valentijnsdag een positieve, passievolle ode aan het spoorvervoer. Dit jaar deden we dit 

online, op afstand, maar wel met grote verbondenheid in de liefde voor ons werk.

We
Dutch Rail Design 2021

  Jeannette Baljeu, voorzitter Railforum, deelde ook haar passie voor spoor en ov
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S A M E N S P E L

Waarom is standaardisatie 

een belangrijk onderwerp 

voor Railforumleden?

Anton: “We kennen allemaal bekende 

internationale standaarden, zoals die 

voor railprofielen en botsveiligheid 

van treinen. Het aantal standaarden 

breidt nog steeds uit. Dit komt door 

nieuwe technologieën, nieuwe 

inzichten of uitbreiding van de 

scope. Enkele nieuwe standaarden 

die binnenkort verschijnen zijn: 

Cybersecurity, Cross-functional 

Software Standard for Railways en 

Track alignment design parameters 

for urban rail.”

Jacob: “Hoe blijven we op de 

hoogte van wat er gebeurt op 

Europees en mondiaal niveau? Er zijn 

inmiddels nauwelijks nog nationale 

standaarden. De meeste standaarden 

voor spoorwegen zijn Europees. De 

mondiale set wordt de laatste jaren 

ook groter. Dit heeft voordelen, maar 

als je je niet bewust bent van wat 

er speelt, kun je daar later last van 

hebben.“

Caroline Koiter geeft nieuw 
elan aan het 
railgoederenvervoer
Rail Cargo Information Netherlands (RCiN) heeft sinds 1 november een nieuwe directeur, Caroline Koiter. Deze stichting 

is in 2003, mede vanuit Railforum, als publiek-privaat initiatief opgericht. De organisatie promoot, samen met meer dan 

honderd bedrijven uit die sector, het Nederlandse goederenvervoer per spoor. 

“De afgelopen tien jaar werkte ik al 

met RCiN samen vanuit mijn rol voor 

het modal shift programma Off-

Road binnen de Topsector Logistiek”, 

aldus de enthousiaste en energieke 

vakvrouw. ‘Het spoorvervoer heeft 

in mijn ogen een rijke historie en ook 

veel oplossingen voor de toekomst in 

zich. Daarom voelde ik mij vereerd toen 

mijn voorganger, Max Philips, mij voor 

deze functie benaderde. Ik heb geen 

moment getwijfeld om het gesprek 

aan te gaan met het bestuur voor een 

nadere kennismaking”. 
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De relatie met Railforum is duidelijk, 

zo ervaart ook Caroline. “Dat is ook niet 

vreemd als je bedenkt dat er thema’s 

zijn die leden van beide netwerken 

aangaan. Ik wil alle lezers van dit 

blad daarom van harte uitnodigen 

om aan te sluiten bij het door Rail 

Cargo georganiseerde Spoorcongres 

2021 op 15 april. In drie -los van 

elkaar -te volgen talkshows gaan 

we in op de Green Deal, het imago-

onderzoek spoorgoederenvervoer, 

de barrières en kansen voor 

spoorgoederenvervoer en innovaties 

op het spoor.” 

Ambities op samenwerking heeft 

deze verbindende persoonlijkheid 

ook. “Onlangs presenteerde ik 

onze Strategische Roadmap 2021-

2025. Naast het versterken van de 

propositie van spoorgoederenvervoer 

en verbeteren van onze informatie 

over spoorgoederenvervoer, heb 

ik de ambitie om samenwerking 

centraal te zetten. We willen voor 

onze deelnemers waardevolle 

contacten arrangeren en meer 

verbinding zoeken met het HBO 

en MBO en spoorgoederenvervoer 

daar meer onder de aandacht 

brengen. Daarnaast willen we 

tevreden spoorklanten meer in de 

spotlights zetten en onze digitale 

positie aanscherpen door Railscout, 

hét platform voor door-to-door 

spooroplossing, door te ontwikkelen. 

De verkiezing van ‘Spoorman of 

Spoorvrouw van het Jaar’ steken we in 

een nieuw jasje, en we hopen daar in 

het najaar een feestelijke happening 

van te maken.” Overigens kan ik 

beamen dat ze de samenwerking 

ook in de praktijk centraal stelt. We 

trekken al veel samen op.

Uitdagingen gaat Caroline niet uit de 

weg en dat blijkt niet alleen uit haar 

jeugddroom om luchtverkeersleider 

te worden. “Ik kwam echter niet door 

de selectie en mijn moeder troostte 

me met het idee dat het zo moest zijn 

en er vast iets beters voor me was 

weggelegd. Nu, zo’n 25 jaar later maak 

ik me zorgen om klimaatverandering 

en vind ik het belangrijk om stil te 

staan bij de rol die je zelf wilt vervullen 

in een duurzame samenleving. Het 

spoor kan daar een belangrijke rol bij 

spelen. Ik ben blij dat het belang van 

een goed railsysteem wordt ingezien 

en 2021 het ‘European Year of Rail’ 

is. Laat het de aanzet zijn om een 

‘giant leap’ te maken. Ik draag daar 

vanuit RCiN in ieder geval met veel 

enthousiasme aan bij. En ben ik even 

blij dat ik niet door die selectie van 

de luchtmacht kwam!” aldus een 

bevlogen spoorvrouw.

Spanningen binnen de sector ervaart 

ze ook wel. “Bij de introductie 

gesprekken werd ik hartelijk onthaald, 

maar ook meteen geconfronteerd 

met de spanning die binnen de 

sector heerst. Het rapport van 

Crisislab, dat in opdracht van ProRail 

de problematiek op de Rotterdamse 

Havenemplacementen onderzocht, 

was net voor mijn komst aangeboden 

aan de staatssecretaris. Daarop 

kan ik alleen maar stellen: Je moet 

nooit op het hoogtepunt ergens 

binnenkomen!,” aldus Caroline. 

door Corina de Jongh
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Programma 2021
Jonge Veranderaars

We horen graag waar jij op dit moment behoefte aan hebt 

en waar JV iets in kan betekenen. Heb je een idee voor 

een evenement rondom een bepaald thema of weet je een 

interessante spreker? 

Laat het ons weten via info@jongeveranderaars.nl

Kennisevent

BBQ

OV-diner

Mobility Challenge/Summer School

Expeditie Innovatie (internationaal)

Bedrijfsbezoek

Activiteiten 2021*

*Afhankelijk van de restricties vanwege de coronamaatregelen

We staan open voor ideeën!
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Zie railforum.nl voor het actuele programma.

PARTNERS IN KENNISLEDEN

POLITIEK DEBAT

MEETUP | HOE BEÏNVLOEDEN WE NIEUWE STANDAARDEN?

LEDENVERGADERING | PERSOONLIJKE UITNODIGING

CONGRES PDOVS OVER DUURZAME INNOVATIES

13 Apr

21 Apr

3 Jun 

8 Okt


